รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕8- ๒๕60)
เทศบาลตาบลศรีสนุ ทร
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมัน่ คงปลอดภัยของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในจังหวัดภูเก็ต ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา
แนวทางที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และโรงเรียนในเขตพืนที่และการจัดซื้อจัดจ้างครุภณ
ั ฑ์ตลอดจนการก่อสร้างระบบโครงการสร้าง
พื้นฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ และกิจกรรมที่เกีย่ วเนื่องกับการศึกษาทุกระดับ ตามระเบียบและข้อกฎหมายที่กาหนด
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๑ โครงการอุดหนุนการสอนดนตรี เพื่อให้ผู้เรียนได้อนุรักษ์และสืบ
ไทยเพือ่ พัฒนา และส่งเสริมความ สานศิลปวัฒนธรรมไทยเกิดการ
สามารถพิเศษแก่โรงเรียนบ้านลิ เรียนรู้และมีการสืบถ่ายทอด
พอน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ 70
- จัดอบรมด้านดนตรีไทยแก่นกั เรียนและ
เยาวชน

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๕9
๒๕60
๒๕61
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
๘๕,๐๐๐
-

ตัวชีว้ ัด (KPI)

ผลลัพท์ที่
คาดว่าจะได้รับ

- นักเรียนร้อยละ 85มีความ ผู้เรียนและเยาวชนมี
รู้และเห็นถึงประโยชน์ และ สุนทรียภาพและลักษณะ
นิสัยรักด้านศิลปะ ดนตรี
คุณค่าของดนตรีไทย
- นักเรียนมีความชื่นชอบ และการเคลื่อนไหว

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา

ดนตรีไทย
2 โครงการวันเด็กแห่งชาติ

เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ร่วม
จัดกิจกรรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
กิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและ
- จัดกิจกรรมการแสดงบนเวที
เยาวชนและทาให้เด็กมีความกล้า
- จัดกิจกรรมการตอบคาถามของเด็ก
แสดงออกรู้จักบทบาทและหน้าที่
- จัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพ
ของตน
- จัดกิจกรรมทาซุ้มกิจกรรมการละเล่น

300,000

600,000

900,000 เพื่อให้เด็กและเยาวชนกล้า ร้อยละของผู้เข้าร่วม

กอง

แสดงออกและร่วมกิจกรรม กิจกรรมเกิดความพึงพอใจ การศึกษา
เด็กและเยาวชนสร้างความ ภาพรวมโครงการ/
รู้ในบทบาทหน้าที่
กิจกรรม

แนวทางที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และโรงเรียนในเขตพื้นที่และการจัดซื้อจัดจ้างครุภณ
ั ฑ์ตลอดจนการก่อสร้างระบบโครงการสร้าง
พื้นฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ และกิจกรรมที่เกีย่ วเนื่องกับการศึกษาทุกระดับ ตามระเบียบและข้อกฎหมายที่กาหนด
งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน
๒๕๕9
๒๕60 ๒๕61
เป้าหมาย
ผลลัพท์ที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชีว้ ัด (KPI)
ที่
(บาท)
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
โครงการอุ
ด
หนุ
น
การเรี
ย
นรู
้
เพื
อ
่
ให้
เ
ยาวชน
/
นั
ก
เรี
ย
นได้
ร
ั
บ
ร้อยละ 80 ของนักเรียนมี เยาวชน / นักเรียนได้รับ
กอง
3
จัดกิจกรรมในห้องเรียนและทัศนศึกษา
80,000
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแก่ ประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย
ทักษะด้านการสื่อสาร
ความรู้และประสบการณ์ การศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าเรือ
ภาษาต่างประเทศ
ตรงจากวิทยากรชาวต่าง
จากวิทยากรฝึกทักษะในการ
200 คน
สนทนาภาษาอังกฤษกับชาวต่าง
ประเทศ
ชาติ
4 โครงการอุดหนุนการสอนทักษะ - เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
ทางวิทยาศาสตร์และการใช้ภาษา ด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
อังกฤษเพื่อการสื่อสาร ให้แก่ สื่อสารให้กบั นักเรียน
โรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ15) - เพื่อพัฒนากระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
อังกฤษ
5 โครงการอุดหนุนการสอนดนตรี - เพื่อปลูกฝังจิตสานึกความเป็น
นาฎศิลป์และวัฒนธรรมพื้นบ้าน ไทยให้เด็กและเยาวชน
ให้แก่โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตร - เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางด้าน
ภาพ 15)
ดนตรีนาฏศิลป์ไทยและวัฒนธรรม
พื้นบ้าน

ครูบคุ ลากรในโรงเรียนและนักเรียนวัด
ศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) ระดับชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน
350 คน

491,000

-

-

ร้อยละ 80 ของนักเรียนมี
ทักษะด้านการสื่อสารภาษา
และสนใจเรียนวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์

- นักเรียนโรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ
15) จานวน 40 คน สามารถเล่นเครื่อง
ดนตรีไทย
- นักเรียนจานวน 20 คนสามารถแสดง
นาฏศิลป์และวัฒนธรรมพื้นบ้านได้

66,845

-

-

ร้อยละ 80 ของนักเรียนมี
มีความชื่นชอบสนใจด้าน
ดนตรีไทยนาฏศิลป์และ
วัฒนธรรมพื้นบ้าน

1.นักเรียนครูบคุ ลากรใน
โรงเรียนมีพฒ
ั นาการด้าน
การสื่อสารภาษาอังกฤษ
2.นักเรียนสามารถพัฒนา
กระบวนการทางวิทยา
ศาสตร์ คณิตศาสตร์
ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
สมรรถนะด้านดนตรี
นาฏศิลป์และวัฒนธรรม
พื้นไทย

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

แนวทางที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และโรงเรียนในเขตพื้นที่และการจัดซื้อจัดจ้างครุภณ
ั ฑ์ตลอดจนการก่อสร้างระบบโครงการสร้าง
พื้นฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ และกิจกรรมที่เกีย่ วเนื่องกับการศึกษาทุกระดับ ตามระเบียบและข้อกฎหมายที่กาหนด
งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๕9
๒๕60
๒๕61
เป้าหมาย
ผลลัพท์ที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชีว้ ัด (KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
คาดว่าจะได้รับ
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
-

-

กอง
นักเรียนร้อยละเห็นคุณค่า ผูเ้ รียนเห็นคุณค่าและ
และประโยชน์ของการ
ประโยชน์ของการปฏิบตั ิ การศึกษา
ปฏิบตั ธิ รรม
ธรรมและการถือศีลและ
การทาความดี

30,000

-

-

กอง
นักเรียนร้อยละมีความ
ผู้เรียนได้เข้าร่วมเล่น /
ชืน่ ชอบและสนใจการเล่น แข่งขันกีฬาที่ชอบและห่าง การศึกษา
และแข่งขันกีฬา
ไกลยาเสพติด

8 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนโรงเรียนบ้านม่าหนิก
การเรียนให้แก่ โรงเรียนบ้าน เฉลีย่ แต่ละกลุม่ สาระเป็นไปตาม
ม่าหนิก
เกณฑ์

65,000

-

-

นักเรียนร้อยละมีความสนใจ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของ กอง
ในกระบวนการเรียนการสอน นักเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่ม การศึกษา
ของโรงเรียน
สาระเป็นไปตามเกณฑ์

9 โครงการอุดหนุนห้องสมุดมีชีวิต - เพื่อจัดหาหนังสือและพัฒนา นักเรียนโรงเรียนบ้านม่าหนิก
ให้แก่ โรงเรียนบ้านม่าหนิก
ระบบการใช้หอ้ งสมุด
- สร้างนิสัยรักการอ่าน

30,000

-

-

กอง
นักเรียนร้อยละมีนสิ ัยรัก ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการ
การอ่านและมีหนังสือเพียง อ่านหนังสือรักการอ่านและ การศึกษา
พอต่อความต้องการ
แสวงหาความรู้

6 โครงการอุดหนุนโครงการส่งเสริม -เพื่อให้นกั เรียนได้ฝึกปฏิบตั ธิ รรม นักเรียนโรงเรียนบ้านม่าหนิก
คุณธรรมในสถานศึกษาให้แก่ ด้วยตนเอง
- เพือ่ ให้นกั เรียนได้ตระหนักเห็น
โรงเรียนบ้านม่าหนิก
คุณค่า / และประโยชน์ของการ
ศีลและทาความดี
7 โครงการอุดหนุนการสอนด้าน - เพื่อให้นกั เรียนได้เข้าร่วมเล่น / นักเรียนโรงเรียนบ้านม่าหนิก
ศิลปะดนตรีนาฏศิลป์และกีฬา แข่งขันกีฬา
(กีฬาสี:ม่าหนิกเกม)ให้แก่โรงเรียน - เพื่อให้นกั เรียนใช้เวลาว่างให้เกิด
บ้านม่าหนิก
ประโยชน์หา่ งไกลยาเสพติด

50,000

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

แนวทางที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และโรงเรียนในเขตพื้นที่และการจัดซื้อจัดจ้างครุภณ
ั ฑ์ตลอดจนการก่อสร้างระบบโครงการสร้าง
พื้นฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ และกิจกรรมที่เกีย่ วเนื่องกับการศึกษาทุกระดับ ตามระเบียบและข้อกฎหมายที่กาหนด
งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๕9
๒๕60
๒๕61
เป้าหมาย
ผลลัพท์ที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชีว้ ัด (KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
คาดว่าจะได้รับ
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

10 โครงการอุดหนุนโครงการส่งเสริม -เพือ่ สอนให้นักเรียนมีทักษะในการ นักเรียนโรงเรียนบ้านม่าหนิก
คุณภาพทักษะชีวิตให้แก่โรงเรียน วางแผนการทางาน
-เพื่อสอนให้นกั เรียนชื่นชอบต่อการ
บ้านม่าหนิก
ประกอบอาชีพสุจริต
11 โครงการจัดซือ้ เครื่องเล่นสนาม เพื่อเพิ่มพัฒนาการด้านร่างกาย จัดซือ้ เครื่องเล่นสนามสาหรับนักเรียน
ประจาโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร และให้นกั เรียนมีสุขภาพแข็งแรง
โรงเรียนมีเครื่องเล่นสนามที่มี
มาตรฐาน

20,000

-

-

นักเรียนร้อยละ 80 มีทกั ษะ ผูเ้ รียนเห็นประโยชน์ใน
ในการวางแผนการทางาน การ
การวางแผนการทางาน
และชืน่ ชอบอาชีพสุจริต

กอง
การศึกษา

400,000

-

-

จานวนเครื่องเล่นสนาม
เพียงพอต่อผูเ้ รียนและมี
มาตรฐาน

โรงเรียนมีเครื่องเล่น
สนามที่เพียงพอต่อ
นักเรียนและมีเครื่อง
เล่นที่ได้มาตรฐาน

กอง
การศึกษา

12 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียนหลังเก่าโรงเรียน
อนุบาลศรีสุนทร

เพื่อให้อาคารเรียนใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ตามความจาเป็นและเหมาะสม (ซ่อมแซม
อาคารเรียนและโรงเรียนให้มสี ภาพพร้อม
ใช้งาน)

1,000,000

-

-

นักเรียน และคุณครูมี
ความพีงพอใจในสถานที่
ร้อยละ 80

อาคารเรียนสามารถใช้
งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กอง
การศึกษา

13 โครงการจัดซือ้ เครื่องดนตรี
เมโลเดียน

เพื่อจัดซือ้ เครื่องดนตรีเม
โลเดียนสาหรับนักเรียน

เครื่องดนตรีเมโลเดียนครบวง 1 ชุด

200,000

-

-

นักเรียนร้อยละ 80
สามารถเล่นดนตรีเมโล
เดียน

โรงเรียนอนุบาลศรี
สุนทรมีเครื่องดนตรีเม
โลเดียนสาหรับสร้างวง
ดนตรีให้แก่นกั เรียน

กอง
การศึกษา

แนวทางที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และโรงเรียนในเขตพืนที่และการจัดซื้อจัดจ้างครุภณ
ั ฑ์ตลอดจนการก่อสร้างระบบโครงการสร้าง
พื้นฐานระบบสาธารณูโภค สาธารณูปการต่าง ๆ และกิจกรรมที่เกีย่ วเนื่องกับการศึกษาทุกระดับ ตามระเบียบและข้อกฎหมายที่กาหนด
งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๕9
๒๕60
๒๕61
เป้าหมาย
ผลลัพท์ที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชีว้ ัด (KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
คาดว่าจะได้รับ
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

14 โครงการสร้างโรงจอดรถ
(รร.อนุบาลศรีสุนทร)

- เพื่อจัดสร้างโรงจอดรถแก่
สถานศึกษามีที่จอดรถ 1 หลัง
ผู้ปกครองและผู้มาติดต่อราชการ

200,000

-

-

สามารถรองรับรถได้ จานวน สถานศึกษามีที่จอดรถที่
20 คัน
เป็นระเบียบ

กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา

15 โครงปรับปรุงภูมทิ ศั น์บริเวณ
เพื่อให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม
อาคารเรียนและบริเวณรอบ
ที่นา่ อยู่ น่าเรียน สร้าง
อาคารเรียนโรงเรียนอนุบาล
ภาพลักษณ์ที่ดแี ก่โรงเรียน
ศรีสุนทรและศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

บริเวณรอบๆอาคารเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้
นอกห้องเรียนให้แก่นกั เรียน

1,000,000

-

-

ประชาชนนักเรียนมีความ
พึงพอใจร้อยละ 80

16 โครงการติดตั้งเหล็กดัดห้องเรียน เพื่อให้มเี หล็กดัดบริเวณหน้า
ของนักเรียน (รร.อนุบาลศรีสุนทร) ต่างในห้องเรียนของนักเรียน

ติดตั้งเหล็กดัดบริเวณห้องเรียนของ
นักเรียน จานวน 8 ห้อง

500,000

-

-

-

-

เด็กพ้นจากอุบตั เิ หตุร้อยละ - นักเรียนมีความ
กอง
ปลอดภั
ย ความพึง
80
- ผู้ปกครองมี
การศึกษา
ต่พอใจ
อสถานศึกษา
เด็ก ๆ มีความปลอดภัย
- นักเรียนมีความปลอดภัย กอง
อุบตั ลิ ดลง ร้อยละ 80
- ผู้ปกครองมีความ
การศึกษา
พึงพอใจต่อสถานศึกษา

17 โครงการปรับปรุงแผงกั้นพร้อม
ประตูทางเข้า-ออกสระว่ายน้า

เพื่อติดตั้งประตูบริเวณสระว่ายน้า ติดตั้งประตูทางเข้าสระว่ายน้า

200,000

เพื่อให้โรงเรียนมีสภาพ
แวดล้อมที่นา่ อยู่นา่ เรียน
สร้างภาพลักษณ์ที่ดแี ก่
โรงเรียน

แนวทางที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และโรงเรียนในเขตพื้นที่และการจัดซื้อจัดจ้างครุภณ
ั ฑ์ตลอดจนการก่อสร้างระบบโครงการสร้าง
พื้นฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ และกิจกรรมที่เกีย่ วเนื่องกับการศึกษาทุกระดับ ตามระเบียบและข้อกฎหมายที่กาหนด
งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๕9
๒๕60
๒๕61
เป้าหมาย
ผลลัพท์ที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชีว้ ัด (KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
คาดว่าจะได้รับ
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
18 โครงการก่อสร้างห้องอาบน้า
แต่งตัวนักเรียน

เพื่อสร้างห้องอาบน้าแต่งตัว
สาหรับนักเรียนชาย / หญิง

สร้างห้องอาบน้าแต่งตัวสาหรับนักเรียน
ชาย / หญิง

800,000

-

-

นักเรียนมีความสุขในการ
เรียน ร้อยละ 80

19 โครงการเช่าบูชาและสร้าง
เพื่อบูชาเช่าหลวงพ่อโสธรมา
พระพุ
ทธรูปหลวงพ่
ษฐาน ณ โรงเรี
จัดทาฐานพระพุ
ทธรูอปโสธรพร้อม ประดิ
จัดทาฐานพระพุ
ทธรูปยนพร้อม

ประดิษฐานหลวงพ่อโสธรจาลอง
ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร

400,000

-

-

บุคลากรและนักเรียนมีที่
ยึดเหนีย่ วจิตใจ

20 โครงการปรับปรุงจัดซือ้
เครื่องมือ เครื่องใช้ในการ
ปฏิบตั งิ านและพัฒนาการเรียน
การสอนโรงเรียนอนุบาลศรี
สุนทร

ปรับปรุงจัดซือ้ จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้
ในการปฏิบตั งิ านและพัฒนาการเรียนการ
สอน ดังนี้

120,000

-

-

1.เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์สนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน
2.เพื่อให้ดาเนินการจัดการเรียน
การสอนและปฏิบตั งิ านเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
1.ขาตัง้ ไมล์แบบยืน จานวน 1 อัน
2.ขาตัง้ ไมล์แบบตัง้ โต๊ะ จานวน 2อัน

5,000
3,000

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

นักเรียนชาย/หญิงมีความ กอง
การศึกษา
เป็นสุภาพเรียบร้อยใน
การ

กอง
บุคลากรและนักเรียน
มีพระพุทธรูปไว้สักการะ การศึกษา
ไว้บชู าเป็นที่ยึดเหนี่ยว
จิตใจ
กอง
ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร
ในการปฏิบตั งิ าน การ
มีวัสดุอปุ กรณ์ที่ทันสมัย การศึกษา
จัดการเรียนการสอน
เอือ้ ต่อการเรียนการ
สอนและเพียงพอต่อ
การปฏิบตั งิ านด้านการ
สอน

แนวทางที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และโรงเรียนในเขตพื้นที่และการจัดซื้อจัดจ้างครุภณ
ั ฑ์ตลอดจนการก่อสร้างระบบโครงการสร้าง
พื้นฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ และกิจกรรมที่เกีย่ วเนื่องกับการศึกษาทุกระดับ ตามระเบียบและข้อกฎหมายที่กาหนด
งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๕9
๒๕60
๒๕61
เป้าหมาย
ผลลัพท์ที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชีว้ ัด (KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
คาดว่าจะได้รับ
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
3.เพื่อให้นกั เรียนมีวัสดุและ
อุปกรณ์การเรียนในการ
พัฒนาการเรียนการสอนอย่าง
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

21 โครงการก่อสร้างลานกีฬาและ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้าน
นันทนาการพร้อมหลังคาคลุม ร่างกาย สติปญ
ั ญา อารมณ์
และสังคม ของเด็กนักเรียน เพื่อ
ให้นกั เรียนมีลานกีฬาและนันทนา
การที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับ
ผูเ้ รียน

3.เครื่องเสียงDVD/VCD จานวน 1 เครื่อง
พร้อมอุปกรณ์
4.เครื่องDVD/VCD จานวน 1 เครื่อง
5.ไมล์ไร้สาย จานวน 2 ตัว

-นักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทรและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-ก่อสร้างลานกีฬาและนันทนาการ
พร้อมหลังคาคลุม จานวน 1 แห่ง

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา

100,000
6,000
6,000

3,000,000

-

-

ประชาชนมีความพึงพอใจ -นักเรียนมีพัฒนาการ
ร้อยละ 80
ด้านร่างกาย สติปญ
ั ญา
อารมณ์ และสังคมที่ดี
-นักเรียนมีลานกีฬาและ
นันทนาการที่ปลอดภัย
และมีความสุขกับการ
ออกกาลังกาย

กอง
การศึกษา

แนวทางที่ ๓ สนับสนุนให้มกี ารพัฒนาหรืออบรมครู อาจารย์ และผู้ดแู ลเด็ก
ที่

โครงการ

๑ โครงการฝึกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ครูและ จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงานอย่างน้อย
บุคลากรทางการศึกษา
ปีละ ๑ ครั้ง

๒ โครงการเข้าร่วมกิจกรรมทาง เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการ
วิชาการด้านการศึกษาของกรม ศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมที่กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
ส่งเสริมฯจัด

เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๕9
๒๕60
๒๕61
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล

ตัวชีว้ ัด (KPI)

ผลลัพท์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

๑๕๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๔๕๐,๐๐๐ ร้อยละ 90 ของครูมที ักษะ ครูและบุคลากรทางการ
ในการปฏิบตั งิ าน
ศึกษามีความรู้เพิ่มมาก
ขึน้

กอง
การศึกษา

๑๕๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๔๕๐,๐๐๐ ร้อยละ 90 ของครูมที ักษะ ครูและบุคลากรทางการ
ในการปฏิบตั งิ าน
ศึกษามีความรู้เพิ่มมาก
ขึน้

กอง
การศึกษา

แนวทางที่ 4 สนับสนุนให้ความร่วมมือ ระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียน ตามศักยภาพ
ที่

โครงการ

๑ โครงการประชุมผูป้ กครอง
โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบล
ศรีสุนทร

วัตถุประสงค์
เพื่อประชุมผูป้ กครองเกีย่ วกับ
นโยบายด้านการศึกษา และ
อืน่ ๆ ที่เกีย่ วข้อง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชุมอย่างน้อย 2 ครั้ง

งบประมาณและที่มา
๒๕๕9
๒๕60
๒๕61
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
๒๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

ตัวชีว้ ัด (KPI)

๖๐,๐๐๐ ร้อยละ 80 ของ
ผูป้ กครองทราบนโยบาย
ของการจัดการศึกษาและ
แนวทางปฏิบตั ขิ อง
สถานศึกษา

ผลลัพท์ที่
คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลทางด้าน
การศึกษาและด้านอืน่ ๆ
ของเทศบาลฯ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา

แนวทางที่ ๖ จัดการศึกษาระดับก่อนปฐมวัยจนถึงระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑ เรียนรู้ภาษาอังกฤษสาหรับเด็ก เพื่อให้นกั เรียนได้เรียนรู้
- จัดกิจกรรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ปฐมวัย
ภาษาอังกฤษ ตัง้ แต่ระดับปฐมวัย - จัดกิจกรรมสอนภาษาอังกฤษเด็ก
ปฐมวัยโดยวิทยากรชาวต่างประเทศ

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๕9
๒๕60
๒๕61
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
๒๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

ตัวชีว้ ัด (KPI)

๖๐๐,๐๐๐ นักเรียนร้อยละ 80 มี
ทักษะในการเรียน
ภาษาอังกฤษ ความพึง
พอใจต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษ

ผลลัพท์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

นักเรียนมีทัศนคติที่ดตี อ่
การเรียนภาษาอังกฤษ
และสามารถนาความรู้
ไปต่อระดับที่สูงขึน้ ได้

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

ุ ภาพ
๒ โครงการประกวดมารยาทไทย เพื่อให้ผเู้ รียนมีคณ
จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์

- จัดกิจกรรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- จัดประกวดมารยาทไทยแก่นกั เรียน
- จัดกิจกรรมอบรมครู เพื่อสอนมารยาท
ไทย
- ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 100 คน

๒๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐ นักเรียนร้อยละ 98 มี
ผูเ้ รียนมีคณ
ุ ธรรม
สัมมาคารวะมีความสุภาพ จริยธรรม และค่านิยมที่
เรียบร้อย
พึงประสงค์

3 โครงการจัดงานวันพ่อและวัน
แม่แห่งชาติโรงเรียนอนุบาล
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- จัดกิจกรรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 100 คน
- จัดกิจรรมถวายพระพร
- จัดกิจกรรมนิทรรศการ

๓๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

กอง
๙๐,๐๐๐ ประชาชนมีความพึงพอใจ นักเรียนระลึกใน
ร้อยละ 80
พระคุณผูเ้ ป็น พ่อ -แม่
การศึกษา
และเห็นความสาคัญของ
วันพ่อ-วันแม่แห่งชาติ

นักเรียนได้ระลึกถึงบุญคุณของ
พ่อ-แม่ นักเรียนได้แสดงออกถึง
ความรัก ความอบอุน่ ใน
ครอบครัว

แนวทางที่ ๖ จัดการศึกษาระดับก่อนปฐมวัยจนถึงระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๕9
๒๕60
๒๕61
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล

ตัวชีว้ ัด (KPI)

เพื่อให้นกั เรียน/เยาวชน ได้ใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ใน
ระหว่างปิดภาคเรียน

จัดกิจกรรมอย่างน้อย 1 กิจการ
- นักเรียนเยาวชนในพื้นที่ตาบลศรีสุนทร
- จัดกิจกรรมเข้าค่ายคอมพิวเตอร์
- จัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ
- จัดกิจกรรมเข้าค่ายกีฬา
- จัดกิจกรรมเข้าค่ายศิลปะ
- จัดกิจกรรมเข้าค่ายนาฏศิลป์
- จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม

๕๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ เยาวชนร้อยละ 80 ที่เข้า

๕ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
การบริหารสถานศึกษา
จัดการบริหารศึกษาและ
โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร

โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทรและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตาบลศรีสุนทร

๓๔๐,๓๗๕

680,250 1,021,125 ระดับความสาเร็จในการ

๖ โครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการของโรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

- ส่งเข้าแข่งขัน อย่างน้อย 1 รายการ
- จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
นักเรียนใน ศพด.และโรงเรียนอนุบาล
ศรีสุนทร

๑๕๐,๐๐๐

4 โครงการเข้าค่ายภาคฤดูร้อน

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทาง
วิชาการของโรงเรียนและศูนย์
เด็กเล็ก

ผลลัพท์ที่
คาดว่าจะได้รับ

นักเรียน/เยาวชน ได้ใช้
ร่วมกิจกรรมได้ใช้เวลาช่วง เวลาว่างให้เป็น
ปิดภาคเรียนให้เป็น
ประโยชน์ในระหว่างปิด
ประโยชน์โดยเลือกเรียน ภาคเรียน โดยร่วม
ตามที่ตนเองสนใจและถนัด กิจกรรมตามความ
เหมาะสม

เบิกจ่าย

300,000

450,000 นักเรียน ร้อยละ 50 ได้
ร่วมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ

การบริหารงานของ
โรงเรียนมีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

-นักเรียนมีประสบการณ์
กอง
- ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษา
ด้านวิชาการ

แนวทางที่ ๖ จัดการศึกษาระดับก่อนปฐมวัยจนถึงระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๗ โครงการวันไหว้ครูของโรงเรียน เพื่อให้ผเู้ รียนระลึกถึงพระคุณ
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของครู
โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๕9
๒๕60
๒๕61
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล

ตัวชีว้ ัด (KPI)

ผลลัพท์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

จัดกิจกรรมปีละ 1 ครั้ง กิจกรรมพิธีไหว้
ครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯและโรงเรียน
อนุบาล

๒๐,๐๐๐

40,000

60,000 นักเรียน 100 % ระลึก
ถึงพระคุณครู

นักเรียนมีความกตัญญู
กตเวทีตอ่ ครู รู้หน้าที่
ของตนเอง

กอง
การศึกษา

๘ โครงการส่งเสริมภูมปิ ญ
ั ญาและ เพื่อให้นกั เรียนรู้จักวัฒนธรรม - จัดกิจกรรม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิน่
ประเพณีและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ จานวนผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 50
สาหรับเด็กปฐมวัย
คน
- จัดกิจกรรมด้านอาหาร,ด้านผลิตภัณฑ์
ท้องถิน่ การละเล่นต่าง ๆ ประเพณีวัน
สารทเดือนสิบ ประเพณีวันสงกรานต์
ประเพณีถือศีลกินผัก ประเพณีลอย
กระทง เป็นต้น

๓๐,๐๐๐

60,000

90,000 นักเรียนร้อยละ 85 รู้จัก นักเรียนรู้จักวัฒนธรรม
วัฒนธรรม ประเพณีและ ประเพณีและภูมปิ ญ
ั ญา
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
ท้องถิน่ ของตน

กอง
การศึกษา

๒,๐๐๐

4,000

๙ โครงการถวายเทียนพรรษา

ให้นกั เรียนได้เห็นความสาคัญ
ของวันเข้าพรรษา

จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา,นานักเรียนเข้า
วัดทาบุญตักบาตร และถวายเทียน
พรรษา นักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรี
สุนทรและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลศรี
สุนทร

6,000 นักเรียนร้อยละ 80
ตระหนักและเห็น
ความสาคัญของวัน
เข้าพรรษา

นักเรียนมีศลี ธรรมอันดี
งามและสืบทอด
พระพุทธศาสนา

กอง
การศึกษา

แนวทางที่ ๖ จัดการศึกษาระดับก่อนปฐมวัยจนถึงระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

ที่

โครงการ

๑๐ โครงการนาเด็กนักเรียน ครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้

วัตถุประสงค์

ให้นกั เรียนได้มปี ระสบการณ์
จริงนอกห้องเรียน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๕9
๒๕60
๒๕61
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล (บาท)
เทศบาล

นานักเรียนของศพด.และโรงเรียนอนุบาล
ศรีสุนทรไปศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้อย่าง
น้อย ปีละ 1 ครั้ง

๓๐,๐๐๐

๑๑ โครงการสนับสนุนอาหาร
- เพื่อให้เด็กได้มสี ุขภาพที่ดี
กลางวัน อาหารเสริม (นม) แก่ - เพื่อให้เด็กนักเรียนได้
เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก รับประทานอาหารกลางวันที่มี
เล็กโรงเรียนในเขตพื้นที่ และ ประโยชน์ลดภาวะทุพโภชนาการ
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง
- เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กให้มี
ส่วนท้องถิน่
พลาอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน

สนับสนุนอาหารกลางวันและอาหารเสริม
(นม) ให้แก่นกั เรียน ในเขตพื้นที่จานวน
4 โรงเรียนและโรงเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

๗,๓๕๘,๗๖๐

๑๒ โครงการสอนว่ายน้าสาหรับ
เด็กปฐมวัย

เพื่อพัฒนาทักษะแก่เด็กนักเรียน

เพื่อให้นกั เรียนมีพัฒนาการ
สมวัยครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่
ด้านร่างกาย ด้านสังคม ด้าน
อารมณ์ และด้านสติปญ
ั ญา

๑๕๐,๐๐๐

60,000

ตัวชีว้ ัด (KPI)

90,000 ร้อยละ 90 ของนักเรียน นักเรียนได้เรียนรู้
มีประสบการณ์การเรียนรู้ ประสบการณ์นอก
นอกห้องเรียน
ห้องเรียน

นักเรียนทุกคนได้รับการ
14,717,520 22,076,28 สนับสนุนอาหารกลางวัน

300,000

ผลลัพท์ที่
คาดว่าจะได้รับ

450,000 ร้อยละ 90 ของผูเ้ รียนมี

พัฒนาการสมวัย

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา

- เด็กมีสุขภาพดีและได้
กอง
การศึกษา
รับสารอาหารครบถ้วน
ตามหลักโภชนาการตามวัย
- เด็กนักเรียนมีสุขภาพ
อนามัยสมบูรณ์
- เด็กมีร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรงมีพฒ
ั นการตามวัย
อย่างเหมาะสม
ผูเ้ รียนมีพัฒนาการสมวัย
กอง
การศึกษา

แนวทางที่ ๖ จัดการศึกษาระดับก่อนปฐมวัยจนถึงระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ที่

โครงการ

๑๓ โครงการกิจกรรมหลังเลิกเรียน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมตามความ 1 นักเรียนร้อยละ 70 ได้ทากิจกรรมตาม
ถนัด ความสนใจให้แก่นกั เรียน ถนัดและสนใจ
2 นักเรียนมีความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน
2 เพื่อช่วยเสริมสร้าง
ความสามารถพิเศษให้แก่นกั เรียน

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๕9
๒๕60
๒๕61
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล

ตัวชีว้ ัด (KPI)

๕๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ 1 นักเรียนร้อยละ 70 ได้
ทากิจกรรมตามความถนัด
และสนใจ
2 นักเรียนร้อยละ 70 มี
ความสามารถพิเศษเฉพาะ
ด้าน

3 เพื่อช่วยลดภาวะการเร่งรีบ
ของผู้ปกครองนักเรียนในช่วงหลัง
เลิกงาน
14 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
การจัดทาหลักสูตร การจัดแผน
ของสถานศึกษา

เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้
มีประสิทธิภาพ

ผลลัพท์ที่
คาดว่าจะได้รับ
1 นักเรียนได้ทากิจกรรม
ตามความถนัดและสนใจ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา

2 นักเรียนของโรงเรียนมี
ความสามารถพิเศษด้าน
ต่าง ๆ
3 ผู้ปกครอง ชุมชน มี
ความพึงพอใจต่อผลการ
เรียนของนักเรียน

จัดอบรมอย่างน้อย 2 ครั้ง

100,000

200,000

300,000 หลักสูตรสถานศึกษา
และแผนพัฒนา

ครูมแี ผนพัฒนาการ
ศึกษาและจัดการศึกษา
สอดคล้องกับหลักสูตร

กอง
การศึกษา

